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เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

พัก  The Small Hotel Krabi จังหวัดกระบี ่2 คนื 

เดนิทางทกุวันพฤหัสบดแีละวันหยดุนักขตัฤกษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
07-10 กมุภาพันธ ์2563 (วันมาฆบชูา)   9,500.- 
13-16,20-23 กมุภาพันธ ์, 27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 8,800.- 
05-08,12-15 ,19-22,26-29 มนีาคม 2563 8,800.- 
03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 9,500.- 
10-13,11-14, 12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต ์)  9,500.- 
16-19,23-26  เมษายน 2563 8,800.- 
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,500.- 
07-10,14-17,21-24,28-31  พฤษภาคม 2563 8,800.- 
วันแรกของการเดนิทาง           
กรงุเทพฯ-กระบี ่
18.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย สถานบีรกิารน้ํามนั ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน 

วภิาวดรัีงสติ  เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
19.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวัดกระบี ่โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารวา่ง(1) ขนม

ปังน้ําผลไม ้พรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 
วันทีส่องของการเดนิทาง     
กระบี-่วัดถ้ําเสอื-น้ําตกรอ้น-สระมรกต-ทา่ปอมคลองสองน้ํา-ศนูยเ์พาะพันธุส์ตัวน้ํ์าชายฝ่ัง 

  เชา้ รุง่อรณุที ่จังหวัดกระบี ่ใหท้า่นทําธรุะสว่นตัว และ บรกิารอาหารเชา้(2) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เดนิทางสู ่วัดถ้ําเสอื ซึง่เป็นสํานักวปัิสสนาของทา่นพระอาจารยจํ์าเนยีร มคีวามรม่รืน่ดว้ยตน้ไมใ้หญ ่

นําทา่นนมสัการพระพทุธรปูภายในถ้ํา และนมสัการเจา้แมก่วนอมิ ทีอ่ยูภ่ายในวัด นอกจากนัน้ยงัมถ้ํีา 

ตา่งๆและทางเดนิขึน้สูย่อดเขา เพือ่ชมววิทัวทัศนข์องเมอืงกระบีท่ีส่วยงาม 



                                                                    

09.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ น้ําตกรอ้น 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ําอุน่สายเล็กๆ ทีไ่หลลงสูลํ่าน้ําเย็น ทีท่า่น

สามารถลงเลน่น้ําได ้เปรยีบเสมอืนสปาธรรมชาต ิจากนัน้นําท่านสู ่สระมรกต ชมสระน้ําธรรมชาตสิเีขยีว

มรกต ทีง่ดงามสมชือ่  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. นําทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึที ่อนุสาวรยีป์ดํูา ดา้นหลังเป็นฉากของเขาขนาบน้ํา สญัลักษ์ของเมอืงกระบี ่

15.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นหนองจกิ นําท่านเขา้ชม ท่าปอม คลองสองน้ํา ทีเ่ป็น 1 ใน Unseen in Thailand 

แหล่งศกึษาระบบนเิวศน์วทิยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ํานานาชนดิ ชมสายน้ําทีใ่ส

สะอาด ทีม่ลีักษณะพเิศษ คอื เมือ่น้ําขึน้จะเป็นน้ําเค็ม เมือ่น้ําลด จะเป็นน้ําจดืและมชีว่งทีเ่ป็นรอยต่อของ

สองน้ํา ทา่มกลางบรรยากาศทีร่ม่รืน่ 

17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก The Small Hotel Krabi  หรอืเทยีบเทา่  พกัผอ่นตามอสิระภายในทีพ่ัก 

เย็น บรกิารอาหารกลางวัน(4) ทีร่า้นอาหาร 

19.30 น. กลับเขา้สูท่ีพั่ก เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระยามคํา่คนื 

ทีพ่ัก The Small Hotel Krabi  หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง     
ทอ่งทะเลกระบี-่ถ้ําพระนาง-เกาะทับ-เกาะหมอ้-ทะเลแหวก-ดําน้ําชมปะการัง 

  เชา้ รุง่อรณุวันใหม ่บรกิารอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่หาดนพรัตนธ์ารา  

09.00 น. นําทา่นลงเรอื สปีดโบท๊ (Speed Boat) ลําหร ูทอ่งทะเลกระบี ่ใหท้า่นไดช้ืน่ชมกบัความงดงามของ 

ทะเลกระบี ่ผา่นเกาะแกง่ตา่งๆ บรกิารทา่นดว้ยน้ําดืม่เย็นๆ 

09.30 น. นําทา่นสู ่หาดถ้ําพระนาง ชายหาดทีส่วยงามระดับโลก ตดิอนัดับ 1 ใน 10 ชายหาดทีส่วยงาม ชม ถ้ํา 

พระนาง ถ้ําทีศ่ักดิส์ทิธิเ์ป็นทีนั่บถอืของชาวเรอื ชมอา่วไรเ่ลยต์ะวันออก สถานทีปี่นหนา้ผาทีม่ชี ือ่เสยีง 

ระดับโลก ทา่นจะไดเ้ห็นนักปีนผาทีม่าทดสอบความสวยงามของหนา้ผาหนิปนูแหง่นี้ 

10.30 น. นําทา่นสมัผัสกบั ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึน้อยูก่บัสภาพน้ํา) สนัทรายทีเ่ชือ่มระหวา่งเกาะไก ่

เกาะทับและเกาะหมอ้ เกดิขึน้ไดท้กุวัน นําทา่นเดนิเลน่บนสนัทราย เปรยีบเสมอืนทา่นไดเ้ดนิอยูก่ลาง 

ทอ้งทะเลอนัดามนั  

11.00 น. นําทา่นถา่ยรปู เกาะไก ่เกาะหนิปนูกลางทะเลทีถ่กูทัง้ฝนและลม กดักรอ่นเป็นเขารปูรา่งเหมอืนหัวไก ่ 

จากนัน้นําทา่นสู ่เกาะสี ่เชญิทกุทา่นเลน่น้ํา ดําน้ําชมปะการัง ชมปลาทะเลทีส่วยงาม ชมฝงูปลาเสอืทีม่ ี

มากมาย ปลานกแกว้ ชมดอกไมท้ะเลและปลาการต์นูทีอ่าศัยอยูใ่นดงดอกไมท้ะเล 

กลางวัน นําทา่นขึน้ เกาะปอดะ บรกิารอาหารกลางวนั(6) แบบปิกนกิ(อาหารกลอ่ง) ทา่มกลางบรรยากาศใตท้วิสน  

อากาศสบายๆ ดว้ยเสยีงคลืน่และสายลม หลังอาหารเชญิทา่นพักผอ่น จนถงึเวลานัดหมาย 

14.00 น. นําทา่นขึน้เรอื สปีดโบท๊ เดนิทางกลับสูท่า่เรอื หาดนพรัตนธ์ารา 

15.00 น. เดนิทางกลับสูท่า่เรอื เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก The Small Hotel Krabi หรอืเทยีบเทา่ 

เย็น บรกิารอาหารกลางวัน(7) ทีร่า้นอาหาร 

20.00 น. กลับเขา้สทูีพั่ก เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระยามคํ่าคนื 

ทีพ่ัก The Small Hotel Krabi หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง         
กระบี-่พระธาตไุชยา-หัวหนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. อําลาทีพ่ัก นําทา่นเดนิทางสู ่อ.ไชยา สรุาษฎรธ์าน ี

11.00 น. นําทา่นกราบสกัการะ พระบรมธาตไุชยา ทีศ่ักดิส์ทิธิข์อง สรุาษฎรธ์าน ีพระบรมธาตไุชยา เป็นพทุธเจดยี ์

สมยัศรวีชิยัสรา้งตามลัทธมิหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมยัทีอ่าณาจักรศรวีชิยักําลังรุง่เรือ่ง และ 

นมสัการ พระพทุธรปูทรายแดง 3 องค ์ทีป่ระดษิฐานอยูก่ลางแจง้ 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

13.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่อ.หัวหนิ 

เย็น บรกิารอาหารคํ่า(10) ทีร่า้นอาหาร  

19.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ เชญิทา่นพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

22.30 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 



                                                                    

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

07-10 กมุภาพันธ ์2563 

(วันมาฆบชูา)   

9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

13-16 กมุภาพันธ ์ 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

20-23 กมุภาพันธ ์ 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

27 กมุภาพันธ ์– 01 มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

05-08  มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

12-15  มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

19-22  มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

26-29 มนีาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจกัร)ี   9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

10-13 เมษายน 2563  

(เทศกาลสงกรานต ์)  

9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

11-14 เมษายน 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

12-15 เมษายน 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

16-19 เมษายน 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

23-26  เมษายน 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 9,500.- 9,500.- 9,000.- 8,700.- 1,600.- 

07-10  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

14-17  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

21-24  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

28-31  พฤษภาคม 2563 8,800.- 8,800.- 8,300.- 7,800.- 1,800.- 

หมายเหต ุ เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู,โทรศัพทม์อืถอื,แบตสํารอง,ทีช่ารต์โทรศัพท,์อปุกรณ์กนัแดด,รม่พบั,ชดุเลน่น้ํา 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพสูระผม,ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัทีช่ํานาญทาง 

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 10 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

 



                                                                    

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ทําการจองทัวรแ์ลว้ กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ สําหรับการ 

   ออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น และทําการชาํระคา่มดัจําทัวร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

2.การจองทัวรแ์ละการสํารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ กต็อ่เมือ่มกีาร วางเงนิมดัจํา เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยนัการ 

   จองทัวร ์จงึจะถอืวา่ไดทํ้าการจองทวัรแ์ละสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ ทีน่ั่งจะไมถ่กูตดั 

3.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   สําหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

4.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนือ่งจากบรษัิทฯตอ้งสํารอง 

   คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพั่ก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ ทา่นยกเลกิ 

   ทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจําคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ 

   ตามทีกํ่าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ตํ่า 8 ทา่น/รถบสัปรับอากาศ ขัน้ตํ่า 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทัวร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามนัขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น้ํามนัและภาษีน้ํามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   สําคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต ิและเหตกุารณ์    

   อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น 

   ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** สําหรับรายการทัวรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนือ่งจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทํา

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่(Twin/Double) หรอืหอ้งพัก 3 ท่าน(เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูสู้งอายุมโีรคประจําตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน



                                                                    

ครอบครัวของท่านเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ ในการพาทา่นและ

ครอบครัวเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี ้และหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ ทา่นจะไดรั้บความสะดวกสบายและประทับใจกบัการ

บรกิารในครัง้นี ้


